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_____________________________________

Zapraszamy na Sylwestra Studenckiego - Łeba Party Camp 2011 !
Dołącz do najbardziej imprezowych studentów z całej Polski i jedź na najdłuższy Sylwestrowy cykl
imprez do Łeby!
Od 30.12.2011 r. do 2.01.2012 r. Łeba stanie się w Nadmorską Stolicę Studenckiej zabawy. Ponad 700
studentów zamieszka w ekskluzywnych pensjonatach w centrum miasta oraz będzie razem imprezować
w 3 najlepszym klubie w Łebie - Euphoria.
Dobrą zabawę i oprawę muzyczną w studenckim klimacie zapewnią najlepsi trójmiejscy DJ-e ze składu
Party Camp - DJ WEN KROY oraz goście!
Więcej informacji na stronie: Sylwester studencki 2011/2012
Zakwaterowanie i miejsce imprezy
W skład Sylwestrowego miasteczka studenckiego wchodzi 10 ekskluzywnych pensjonatów w centrum
oraz największy w Łebie - 700m2 Klub Euphoria.
ATRAKCJE CAMPUSOWE:; Wstęp na 2 lub 3 Imprezy z Gwiazdami DJ'S oraz pokaz barmański +
Tancerki 2 lub 3 noclegi w ekskluzywnych pensjonatach w centrum Łeby
30.12, 31.12, 1.01 - Imprezy z cyklu Sylwestrowego w klubie Euphoria prowadzący: DJ WEN KROY
Możliwość uczestnictwa we wszystkich zajęciach i atrakcjach przewidzianych w planie imprezy
Lampka szampana w Sylwestra Festiwalowa opaska na rękę uprawniająca do wstępu do klubu
Konkursy i atrakcje - pokazy barmańskie, limuzyny, poker, atrakcje sportowe i terenowe
Książeczka informacyjna miasteczka festiwalowego Udział w pokazie fajerwerk na terenie
Sylwestrowego Miasteczka Studenckiego na tarasie przed klubem o godz. 24.00
Mini Menu Sylwestrowe czyli zakąski w postaci Kanapek-sandwich z szyneczką, serem i warzywami,
paluszków, chipsów oraz ciepłej zupki i ciast wystawianych na barach
Bezpieczeństwo !
Bezcenne wspomnienia i niezliczona liczba zawartych znajomości zawartych podczas naszych imprez :)
Ceny
Już od 150zł/os do 368zł/os w zależności od wybranej opcji i noclegu.
OPCJA VIP - All Inclusive już od 649 zł (zawiera open bar w Sylwestra, bogate menu, śniadania i
obiadokolacje)
Kontakt i Zapisy
+48 604 938 404
+48 509 383 711
biuro@partycamp.pl
Więcej informacji o cenach i wyjeździe na stronie : www.studenckisylwester.pl/ Sylwester studencki nad
morzem 2011/2012
Inne oferty naszych wyjazdów studenckich:
Wyjazdy i obozy studenckie
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